
 

  

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІІ скликання 

Восьмої сесії 

 
26.03.2021 р.                                          Летичів                                               № 34   

 

Про звіт директора Летичівської 

бібліотеки для дітей  

Летичівської селищної ради   

Василик Л.А. 

 

 Відповідно до ст. ст. 17, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Порядку призначення і звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, закладів, організацій, що належать до 

комунальної власності Летичівської селищної ради, затвердженого рішенням 

сесії Летичівської селищної ради №21 від 31.08.2017р.,  Летичівська селищна 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Звіт директора Летичівської бібліотеки для дітей Летичівської 

селищної ради Василик Людмили Анатоліївни про діяльність бібліотеки за 

період 2018-2020 роки взяти до відома (додається). 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію питань охорони здоров’я, освіти, культури,туризму, молоді, 

фізкультури і спорту, соціального захисту (голова комісії Марущак Світлана 

Миколаївна). 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                           Ігор ТИСЯЧНИЙ 

           

 

 



 

 

 

 

ЗВІТ 
 

Летичівської бібліотеки для дітей 

Летичівської селищної ради 

 

 

за 2018 – 2020 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летичівська бібліотека для дітей Летичівської селищної ради 
 

  Протягом 3-х років бібліотека працювала над реалізацією Законів 

України, Указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів 

України, Міністерства культури та інформаційної політики України, 

державних та обласних програм в галузі культури, зокрема бібліотечної 

справи, розпорядженнями голови селищної ради, наказами начальника 

відділу культури.                                          

 Працювали над реалізацією державних та обласних програм: 

 Державної цільової національно - культурної програми створення 

єдиної інформаційної бібліотечної системи  «Бібліотека –ХХІ»;         

 Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні 

зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»; 

 Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016-2020 роки;   - Державної соціальної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період 

до 2021 року                                                                                                                   

 Плану дій щодо реалізації програми адвокаційної діяльності УБА на 

2017-2021 роки «Дієва бібліотека – успішна громада»;                       

 Програми розвитку краєзнавства в Хмельницькій області     на період 

до 2020 року;                                                                            

 Обласної програми розвитку культури і духовності на період до 2020 

року;                                                                                                      

 Обласної програми правової освіти населення на 2016-2020роки;      

 Обласної соціальної програми підтримки сім’ї, запобігання та 

протидії домашньому насильству на період до 2020року;                   

 Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2018- 2021 роки;                                                           

Забезпечували організацію та проведення заходів в рамках творчих 

обласних програм та проектів:                                                                

 «Книжкова магія»;                                                                                    

 «Хмельниччина – земля любові нашої»;                                                  

 «Формування інформаційно- цифрової компетентності користувачів»;                                                                                           

 «Інформаційна підтримка ЄС – бібліотекам для дітей та юнацтва в 

Україні»;                                                                                                      

 «Майбутнє України будуємо разом»; 

 «Літературна карта Хмельниччини»; 

 «Україна - це ти, Україна – це я!»; 

За 3 роки Летичівська бібліотека для дітей Летичівської селищної ради 

обслуговувала  5 643 користувачів, їм видано 104 426 примірників 

документів. Середня читаність становить 18.5. Читачі відвідали бібліотеку 

52 843 рази. Середнє відвідування становить 9. 

          Фонд документів станом на 1.01.2021 становить 11 340 примірників. З 

них книг 9 919, періодичних видань 1 403, електронні видання 8, 

аудіовізуальні матеріали 10. На суму 236 625 грн. Щодо мовного складу 

фонду, то на сьогодні переважає українська частина – 11 128  примірників, 



російською мовою -196, іноземними -11, мовами нацменшин -5 примірників. 

За звітний період до бібліотеки надійшло 1 364 примірників документів, з 

них книг – 605, періодичних видань -759, на суму 48162грн за рахунок усіх 

джерел фінансування. За державною програмою поповнено -369 прим. За 

допомоги акції «Подаруй бібліотеці книгу» надійшло – 212 книг, в замін 

загублених -51 книга, з обмінного фонду -31. За цей період надійшло 

краєзнавчої літератури – 51 примірників . Фонд краєзнавчої літератури 

станом на 1.01.2021 року становить 889 прим. рідкісних видань 22. Протягом 

цих років  надходило по 8 назв газет та 19-21 назва журналів  за бюджетні 

асигнування. 

       Важливим напрямком діяльності бібліотеки є робота по збереженню 

фондів. В умовах вільного доступу до бібліотечних фондів особливого 

значення набуває контроль за пересуванням документів, своєчасним 

поверненням книг користувачами. Тому великого значення надається 

правильному розміщенню документів і роз’яснювальній роботі серед 

користувачів через індивідуальні та групові бесіди, бібліотечні уроки. 

Намагалися виховувати у читачів дбайливе ставлення до книги. 

Використовувались традиційні форми роботи з боржниками – нагадування, 

індивідуальні бесіди, «Тиждень повернутої книги», акція «Крок назустріч». 

З фонду бібліотеки для дітей за 3 роки вибуло -  3445 прим, з них книг – 2258 

прим.,  журналів - 1121 прим., і 66комплектів газет. 

  Основним показником використання фонду є його обертаність, яка 

становить  3 рази. 

    В інформаційній роботі використовувались масові, групові та 

індивідуальні форми роботи. Для задоволення запитів користувачів 

видавались усні та письмові довідки. 

    Однією з головних функцій у роботі нашої бібліотеки було і залишається 

обслуговування користувачів. Наші зусилля спрямовувались на активізацію 

читання різних вікових груп, підвищення рейтингу книги серед дітей. Для 

активізації читання і залучення до бібліотеки нових користувачів ми 

налагоджували ділові контакти із зацікавленими партнерами: 

загальноосвітніми школами, правоохоронними органами, лікувальними 

установами, центром творчості дітей та юнацтва, відділами об’єднаної 

територіальної громади, соціальними службами для дітей , сім’ї та молоді, 

відділом юстиції, РБК, музичною школою,пожежною частиною, місцевими 

ЗМІ. Свою роботу координуємо, узгоджуємо на рівні планування і 

проведення масової роботи, що сприяє вихованню у молодого покоління 

почуття патріотизму, формування особистості, реалізації творчого 

потенціалу. 

      За три роки  проведено – 247 масових заходів.   

       2020 рік поставив свої виклики і корективи  у роботі бібліотеки. Через 

карантинні обмеження великі масові заходи , звичні для наших користувачів, 

доводилось змінювати, багато проводилось роботи у он-лайн форматі. На 

фейсбук-сторінці бібліотеки висвітлювались новинки у рубриках #Новенька 

_книжка_літнього _сезону, #Навчайся_цікаво, #Новинки_цікавинки. Брали 

участь у всеукраїнських та регіональних флеш-мобах та челеджах. 



        За окремою програмою  проводилась інформаційно-бібліографічна 

робота, бібліотечні уроки: «Енциклопедія й словник в навчанні дітям 

помічник», «Комп’ютер чи книга? Перемагає дружба», «Книга джерело 

самоосвіти», «Про все цікаве на планеті читай в журналі та газеті », брейн-

ринг «Що?Де? Коли?», екскурсії до бібліотеки «Казковий дім бібліотек», 

«Дім книжковий вас вітає». Для учнів перших класів відбулися журнальні 

іменини « Малятку-60», «Барвінку-90», день нової книги  «Вічна магія 

книги», бібліографічні огляди літератури «Золотий фонд мудрості». 

Проводився день інформування «Вернісаж книжкових новинок», посвята в 

читачі бібліотеки «Вас вітає Книжчин дім », творча гра «Подорож у країну 

знань». 

 

 

 

 

 

Протягом  звітного  періоду бібліотека брала активну участь у 

широкомасштабних всеукраїнських та обласних заходах 
 

 Всеукраїнському конкурсі «Книгоманія» У конкурсі брали участь учні 5-7 

класів.  

 Всеукраїнському конкурсі «Лідер читання» учні 7 класів. 

 Обласному дні читання «Березень. Читають всі! » Голосне читання казки 

Івана Франка «Лис Микита» 

 Всеукраїнському тижні дитячого читання «Тиждень шаленого читання» 

Протягом тижня відбувались такі заходи: відео знайомство «Казковий світ 

Сашка Дерманського», день нової книги «Вічна магія книга», 

інформаційний компас «Ти, хто читає – від тих, хто пише», флеш- моб 

«Книзі ми не кажемо до побачення» 

 Обласному читацькому марафоні «Сонячний Нестайко» до 90- річчя 

народження Всеволода Нестайка. 

 Міжнародному конкурсі – єднання «На одній хвилі» 

 Ювілейній акції «Шевченка читають всі» у онлайн формі. 

 Літні читання «Уколі книжкових героїв» 

 Літературному конкурсі «Творчі канікули»  в 2020 році  читач Антон 

Лободзінський  став переможцем на всеукраїнському етапі. 

 Обласній онлайн – вікторині «Подвиг славного козацтва» приуроченій до 

370- р. Пилявецької битви. У вікторині брали участь учні 7-9 класів.     

 Обласному конкурсі знавців рідної мови «Мово українська – гордосте 

моя». 

 Всеукраїнському конкурсі есе «Діти єднають Україну» на обласному рівні 

друге місце виборола Бучинська Вікторія ліцей №1. 

 Регіональному квесті « Знання прав – формула успіху» в рамках Року 

реалізації право просвітницького проекту «Я маю право» Учасниками 

квесту стали учні шкіл міста , учасники патріотично-правового руху  

«ХОМА» та військово – патріотичного об’єднання «СОКІЛ». 



 Обласних Магерівських читаннях «Охоронець рідного слова» відкриття 

яких відбувалось на базі нашої бібліотеки у 2019 році. 

       У цікавий і захоплюючий світ знань, інформації , розваг потрапляють 

ті хто відвідує клуби за інтересами: «Калейдоскоп казок» для читачів – 

учнів 1-4 класів, проведено такі засідання: ігровий майданчик «Веселись, 

грай, книжки читай», творча майстерня «Умілі ручки», літературна акція 

«Розкажу Миколаю про що я читаю», творча арт-територія «Зимова 

казка», бібліотечний кінозал, для найменших «Мультяшний 

калейдоскоп». Для читачів - учнів 5-9 класів працює клуб за інтересами 

«Мрія».      

    

Формування правових знань і правової культури користувачів  є 

важливим напрямком діяльності бібліотеки. Динамічні зміни в суспільстві 

змушують постійно приділяти увагу правовому вихованню дітей, 

формуванню у них правової культури, поваги до законів країни у якій вони 

проживають.  В рамках Року реалізації правопросвітницького проекту «Я 

маю право» проведено: 

 до сторіччя  возз’єднання  українських земель  -  історичне  перехрестя 

«Україна – неповторна, незалежна і соборна» та флешмоб «Україна 

єдина». 

 правовий букварик «Я маю право» . 

 правові сходинки «Є обов’язки у тебе, їх виконувати треба»  

 розважальна програма «Веселі нотки дитинства»  до Міжнародного дня 

захисту дітей, 

 історичний медіа-урок «Від Конституції Пилипа Орлика до наших 

днів» приурочений до Дня Конституції України. 

 юридична консультація «Відповідальність і закон».  Метою розмови 

було поглиблення знань учнів про правопорушення, їх види та 

покарання, виховання почуття відповідальності за свої вчинки. Зустріч 

пройшла у форматі діалогу. Запрошеними на  діалог з учнями були 

провідний фахівець із соціальної роботи Летичівського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді О.І  Шрубковська та 

фахівець цього центру І.Ю Вальковська. старший інспектор з 

інформаційної підтримки  М.Ю Іщук., старший дільничний офіцер 

поліції О.С Віхтюк. 

 правовий навігатор «Подорож країною права»  до Дня спільних дій в 

інтересах дітей, запрошеним був начальник відділу  Летичівського  

бюро безоплатної правової допомоги   А.В Харламов.  

  в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля»  проведено: 

флеш-акція «Світ без насильства», психологічний мотиватор «Дозволь 

іншим бути іншими» - до Дня толерантності,  інформ бюро «Життя в 

твоїх руках» та флеш-моб «Молодь проти СНІДу» до Міжнародного 

дня боротьби зі СНІДом. 

 в рамках Всеукраїнського тижня права проведено: «Мандрівка океаном 

Права», правовий калейдоскоп «Мандрівка у країну  права»,  експрес-



мандрівка «Наше право – щасливе дитинство» , школа життєвих 

навичок «Є право – значить є людина»  

 регіональний квест «Знання прав – формула успіху»,  

 правовий гід «Немає в злочині геройства, є тільки сором і ганьба» 

 дискусійний майданчик «Мої права в сім’ї та школі». На ці заходи були 

запрошені:  в.о. інспектора ювенальної превенції А.М. Домбровський,  

 головний спеціаліст Летичівського бюро безоплатної правової 

допомоги Н. М Небесна, соціальний  педагог-психолог  Летичівського  

ліцею№1 Г.О Поплавська.    

 дискусійна гойдалка «Права і закони в суспільстві і в твоєму житті» 

  правовий non-stop «Права людини: від витоків до сьогодення»   

 година запитань і відповідей «Підліток  і закон» та година права «Коло 

правових знань» 

 екскурс у минуле «Соборність України: єдність через століття», 

всеукраїнська акція   #мости_єднання. 

 інформ тайм «Дітям про право» до Дня спільних дій в інтересах  

 

Патріотичне виховання є актуальним і пріоритетним  напрямком роботи 

з юними користувачами. Виховання національної гідності, формування 

самосвідомості, рис громадянина України,  любові та поваги до держави 

та її символів.  Патріоти своєї держави - це свідомі громадяни, люди, які 

пам’ятають своє коріння й шанують пам'ять предків, громадяни, які 

готові в будь - який момент віддати своє життя за Батьківщину. 

Популяризуючи виховання патріотизму у бібліотеці проводились: 

 година історичної правди «Це страшне слово Голокост» приурочене до 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, 

 екскурс у минуле «Вони загинули за Україну», година історичної 

правди «Червона калина на білому снігу» до Дня пам’яті героїв Крут, 

 урок патріотичного виховання «Час пливе, а пам’ять залишається» до 

30-річчя з дня виведення військ з Афганістану. На урок ми запросили 

учасників тієї війни, голову Летичівської районної спілки воїнів-

афганців В.М Провозьон., воїнів О.В Нікітюка., С.А. Шрубківського, 

І.М. Корчевного  

 година пам’яті «Янголи на білих крилах» приурочена Дню вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні.  

 зустріч-спомин «Роки війни-століття пам’яті» до 75 річниці з дня 

визволення Летичева від німецько-фашистських  загарбників. На 

зустріч були запрошені жителі нашого містечка, ветерани трудового 

фронту Л.О Походзяєв., Г.Г Подорожна., голова районної організації 

ветеранів Г.П. Чекерда  

 До Дня пам’яті і примирення відбувся відео репортаж «І травень знову 

нагадає історію жахливих днів»,  

 слайд-мандрівка «Пройшла війна стежками долі» до Дня партизанської 

слави. 



 зустріч поколінь «Україно! Доки жити буду, доти боронитиму тебе» до  

Дня захисника України, на яку запрошено начальника відділення 

зв’язку та інформатизації Летичівського районного комісаріату, 

учасника бойових дій, сержанта О.Л. Сеника. 

 відео урок мужності «Україна в полум’ї  війни», відео урок «Героїзм та 

мужність ідуть поруч»  до Дня визволення України від німецько-

фашистських загарбників Метою заходу було вшанування героїв 

фронту і тилу – мужніх борців за свободу рідної землі. На зустріч була 

запрошена голова ветеранської організації Г.П. Чекерда 

 патріотична акція «Україна гідна Свободи», «Наш символ мужність і 

свобода» до Дня Гідності та Свободи 

 година-реквієм "Той 33-рік..." та година скорботи «Горять свічки в 

людських долонях» до Дня Пам'яті жертв голодоморів в Україні  

 

 

Відродження  духовності та культурно-історичних традицій історії 

і сучасності краю. 

 

Тема історичного минулого , відродження традицій свого народу, 

історії краю широко відтворюється в різноманітних заходах,  що 

проводяться в нашій бібліотеці.  

Нашим читачам запам’яталися:  

 етнографічна година «Свято в гості завітало» «Традиції 

святкування Різдвяних свят», 

 година цікавинок  «Тобі дарую валентинку» до Дня святого 

Валентина.  

 етнографічний диліжанс «Легенди мого краю». 

 свято вишиванки «Українські вишиванки, наче райдуги світанки»,  

 флешмоб «Вишивана моя Україна» до Дня вишиванки  

 сімейні читання «У колі книжкових героїв» 

 майстер - клас  «Лялька мотанка – оберіг українського народу» 

 

На допомогу в засвоєнні навчальних програм. 

 

Інформація і знання – це головна сила суспільства. Школа і бібліотека 

спільно вирішують проблеми виховні,  освітні, інформаційні. Роль 

бібліотеки  у створенні інформаційного суспільства   надзвичайно 

важлива.  Бібліотека різними формами і методами допомагає читачам  у 

засвоєнні навчальних програм, робить процес навчання цікавішим. 

Традиційними вже стали: 

 уроки на замовлення «З нами вчитись цікаво»  

 казкова мандрівка «Чарівний світ пригод»  

 бібліотечний урок  «Енциклопедія й словник в навчанні дітям 

помічник»,  

 урок читання у бібліотеці «Іван Андрусяк дивосвіт сучасної казки».  



 мовознавчий форум  «Щире слово гордої країни» , мовні 

посиденьки «Мово рідна, слово рідне», свято мови «Слово 

рідне,мудре і правдиве», флешмоб «Нас єднає рідна мова» до  

Міжнародного дня рідної мови. 

 батл  цікавих фактів «Світлиця слова у безмежжі часу» до Дня 

української писемності та мови. 

 літературна година « На крилах Лесиних пісень».   

 літературна блуканка «Цікаве для читання, корисне для навчання»   

 екскурс у минуле «Історичні постаті. Іван Мазепа», присвячений 

380-річчю від дня народження. 

З 2018 року  бібліотека працювала в рамках  проекту 

«Інформаційна підтримка ЄС».  Так створений куточок Європейського 

Союзу  «ЄС на книжковій полиці», проводились цикл заходів з питань 

Європейської інтеграції, де було використано матеріали 

представництва ЄС.  

  євро-тур «Відкрий для себе Європу», 

  експрес-інформація «Цікаві факти про ЄС», 

  віртуальна мандрівка «Європейські країни-гномики»,  

 народові читання польські «Голосні читання новел польських 

письменників»,   

 огляд літератури куточка Європейського Союзу  «ЄС на книжковій 

полиці» «Разом з книгою по Європі»,  

 флешмоб «Україна  -  це Європа».  

   Безпека дітей в мережі Інтернет – зона відповідальності усіх дорослих 

громадян.    

 інформаційна година «День безпечного Інтернету» та слайд-

презентація ознайомлення  з  елементарними правилами, які має 

знати кожен. До Дня безпечного Інтернету 

 

Популязація науково-прородничої літератури. 

 

Проблеми екології залишаються гострими і на даний час не 

вирішеними, тому екологічній  освіті приділяється особлива увага.  

Першочерговим у роботі бібліотеки є популяризація літератури про 

здоровий спосіб життя. З цією метою проведено: 

 школа  життєвих навичок «Життя як подія». 

 серйозні розмови «Здоров’я – головний життєвий скарб 

 інформ-бюро «Життя в твоїх руках», «Молодь обирає здоров’я », до 

Міжнародного дня боротьби зі СНІДом  

 корисні поради «Безпечні канікули» 

 22 квітня - Міжнародний день Землі. Це день об'єднання народів нашої 

планети у справі захисту навколишнього середовища та збереження 

природних ресурсів, якими наділила нас усіх природа. До Дня Землі 

традиційно проводяться  суботники та Дні довкілля  в яких ми приймаємо 

активну участь, прибираємо сміття, висаджуємо дерева, а найбільш 



пам’ятним стало масове  прибирання берега річки та святого джерела.  

Цій темі  також присвячувався: 

 еко-турнір «Сміття в місті: невихованість чи безгосподарність»,   

 екологічна акція « Бережи первоцвіти» 

 екологічний бумеранг «Вміти природу любити» 

Чорнобиль…Мертва зона…Сьогодні  ці слова гірким болем 

відлунюються в наших серцях. Про жахливу подію важко згадувати, 

страх проймає душу при згадці про мільйони загиблих людей. До Дня 

Чорнобильської катастрофи у бібліотеці проведено: 

 екологічну екскурсію «Чорна пляма на кольоровій землі» 

  екологічний репортаж «Довга тінь Чорнобиля» 

Громадська організація «Добровольці вогнеборці»  подарувала нашим 

читачам інноваційну та інтерактивну гру «Рікленд»  розроблену  

Міжнародними організаціями «ЮНІСЕФ» та «ЮНІСДР».   

 

Популяризація літератури з питань мистецтва та художньої 

літератури.  

  

Книга і читання – це головна складова у формуванні грамотності, 

загальної культури, духовної освіченості  дитини, її творчого потенціалу.  

І саме бібліотека покликана зацікавити дитину книгою, розвинути і 

підтримати інтерес до читання, вивести його на перше місце в списку 

захоплень  дитини. Крім обласних та всеукраїнських широкомасштабних 

заходів з цією метою були проведені:    

 музична подорож «І линуть звуки чарівні» до Міжнародного дня 

музики   

 щорічна літературна акція «Розкажу Миколаю про що я читаю».  

 Шевченківські читання «Іду з дитинства до Тараса» 

Протягом звітного періоду у бібліотеці систематично експонувались  

різноманітні виставки:   

 «Умілі руки», «Кукурудзяне диво» , «Диво-валентинки», 

«Торкаємось долоньками скарбниці давнини»,  текстильної ляльки  

та «Новорічна казка» керівник В.І. Синиця  

  виставка робіт з бісеру «Душі і рук моїх творіння» авторства О.О. 

Корчевної  

  виставка розпису по дереву  художниці Л.  Педосюк «Я люблю 

малювати цей прекрасний світ».  

  виставка  «Я малюю яскравий світ»  у техніці «батік» (вільний 

розпис)  студій «Акварель» та «Умійко»,  що діють  при ЛЦТДЮ.  

 розважальний мистецький вернісаж "Чарівний світ живопису", 

приурочений Дню художника керівник Г.О Користіна,  

 казкові дивомандри «Чарівний світ казок Шарля Перро» 

 літературний тур львівського письменника «Казки від Олександра 

Зімби»,  

  презентія нової збірки поезій  Неоніли Гуменюк та Олега 

Требухівського «Кольорові сни» . 



 скайп-спілкування з подільською письменницею 

Н.М.Шмуріковою-Гаврилюк.  

 літературна година «Учитель добра і краси» до 100-річчя від дня 

народження В.Сухомлинського  

 флеш-моб «Я люблю українську хустку»  до Міжнародного дня  

української хустки    

 літературна акція «Колядуємо разом з бібліотекаю». 

 бібліолокація літературна веранда 

 

 

Актуальним  у  роботі з дітьми є морально-етичне виховання   

підростаючого покоління .  

Навчитися правильно себе поводити, бути вихованим і чемним, 

розібратися в чому сенс життя,  допомагали дітям такі заходи: 

 акція до Дня святого Валентина «Подаруй сердечко другу» 

 етична година та комільфо-вечір «Гарні манери для тебе» 

 етична година «Друг – це другий я» 

 етичні роздуми «Дружити справа нелегка, але дружити треба 

вміти» 

 година дозвілля «Веселімося разом» до Дня сміху  

 серйозні розмови «Мистецтво керувати собою» 

 етичні роздуми «Пізнай себе – зрозумій іншого» 

 

Вагомою в роботі нашої бібліотеки є краєзнавча діяльність .  
Метою такої роботи є ознайомлення читачів з історичним минулим та 

сучасністю нашого краю, видатними пам’ятками Летичівщини, її знаними 

людьми, що проживали і проживають у нашому містечку. Виховання у 

підростаючого покоління поваги до історії та традицій рідного міста, 

бережливого ставлення до історичних та культурних перлин. Для 

користувачів різного віку було проведено: 

 краєзнавча мандрівка  «Стежками рідного краю»  

 етнографічний диліжанс «Легенди мого краю» 

 краєзнавча подорож «Ріднного краю історія жива»  

 літературна година «Поетичне намисто Поділля» 

 історичний літопис « Лицар нескореного покоління» 

 виставку-знайомство з письменниками рідного краю «Подільські 

письменники – дітям».  

 краєзнавча скарбничка «Легенди мого краю» 

 краєзнавча година «Історичні постаті – Устим Кармалюк»  

Важлива краєзнавча подія запам’яталася  нашим відвідувачам – 

презентацією книги «Стежками невідомого  Летичева: єврейське минуле» 

виданої членом Національної спілки краєзнавців України, членом 

правління обласної спілки краєзнавців України,головою районної 

організації краєзнавців, начальником відділу гуманітарного розвитку та 

охорони здоров’я Летичівської держадміністрації С. А. Коржик. 

 



Бібліотека- майданчик для творчості 

 

Сучасна бібліотека сьогодні – це синтез книжок, комп’ютерів, зустрічей, 

спілкування, навчання, ігор. Бібліотека – це те місце, де юний читач завжди 

може розраховувати на допомогу професіонала, де найкращі сучасні видання, 

де в пошуку інформації допомагає сучасна техніка. Усі діти від природи 

талановиті, однак не всі вони про це знають. Тому допомогти їм відшукати в 

собі схильність до якоїсь справи допоможуть у бібліотеці. Тому у  бібліотеці 

діють і постійно розвиваються  різноманітні  зонування.  

 Ігрова зона діє на абонементі для дошкільнят та учнів 1-4 класів.  

 Простір навчання – зона , яка 

діє у читальному залі. Тут  знаходяться енциклопедії, словники, 

довідники та інші інформаційні ресурси, для користувачів відкритий 

доступ до Інтернету, надаємо можливість вільного користування  

ноутбуками для пошуку потрібної інформації, тут проводяться освітні 

заходи, є місця для самостійних занять.   

 Зона для творчості та 

дозвілля  -  тут кожен бажаючий може знайти собі заняття для душі: 

дивитись мультики, фільми, слухати музику, грати ігри,  читати. Часто 

у нас проводяться виставки, майстер-класи, зустрічі з митцями, а з 2020  

року ще й працюють гуртки для дитячого дозвілля.  Постійно змінюємо  

фото-зони – місця для відпочинку. 

 

 

Покращення матеріально-технічної бази 

 

 У 2018р. для відділу абонементу для дошкільників та учнів 1-4 

класів придбано нові меблі  - 9 стелажів, 2 столи, 12 стільців, 

кафедра -3, килимове покриття, стелаж для періодичних видань у 

читальний зал. На придбання всього  витрачено  -  75тис гривень . 

 У 2019р. для читального залу придбано 8 столів,  та 4 ноутбуки, 

килимове покриття, встановлено бойлер та сушку для рук. Для 

відділу    витрачено -  60тис гривень . 

 У 2020р. для читального залу придбано килимове покриття,  

встановлено бойлер та сушку для рук,  витрачено  - 16.5 тис 

гривень. 

 

 

         Директор                                                                                     Василик Л.А. 

 


